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Mitä tuleva VES tuo tullessaan?

Tuula Rajaniemi

Yksi VES-kausi on taas lopuillaan. Uudelle 
VES-kierrokselle ovat nousseet tavoitteek-
si palkan ohelle monenlaiset työaikakysy-

mykset. Kentän ajatukset niistä vaihtelevat laidas-
ta toiseen. Työaikajärjestelyjen merkitys yksittäiselle 
työntekijälle on entistä tärkeämpi niin rekrytoinnis-
sa kuin työssä jaksamisessa. Kuitenkaan kaikkialla ei 
väkeä ole riittävästi edes päivystysten pyörittämiseen 
saati sitten jakamiseen viikonloppuisin. Toivottavas-
ti saadaan luotua systeemi, mikä sallisi erilaisia talo-
kohtaisia toimintamalleja.

Rekrytoinnista puhuttaessa on pohdittu sitä, 
miksi nykyiset anestesiologit ovat ryhtyneet alalle. 
Alaosaston puheenjohtajana olen saanut osallistua 
Anestesiaylilääkäreiden kokoukseen, joka on ollut 
toimintani kannalta hyvin antoisaa. Viime elokuus-
sa kyselin läsnä olleilta (yli-, apulaisyli- ja osaston-
lääkäreiltä sekä professoreilta) mielipiteitä: miksi he 
ovat lähteneet alalle, mikä stressaa ja mitä he tekisi-
vät nyt, jos olisivat valitsemassa ammattia itselleen.

Läsnäolijoista puolet oli ryhtynyt anestesiologik-
si sattumalta. Kaksi muuta tärkeätä alalle hakeutu-
misen syytä olivat paperitöiden vähäisyys ja se, että 
anestesiologin työn tulos näkyy nopeasti. Ylilääkäri-
kokouksen väkeä eniten stressasi työvoimapula (16/
36), mutta kuitenkin joukosta löytyi kuusi, joita ei 
stressannut mikään (tosin mukana oli jokunen osa-
eläkeläinen…)! 35:stä vastaajasta 19 valitsisi edelleen 
anestesiologian , 5 jonkin muun lääketieteen erikois-
alan ja 9 jonkin muun ammatin. Muiden ammattien 
kirjo pöytäpuheiden perusteella oli runsas. Yli puo-
let oli kuitenkin edelleen tyytyväinen anestesiologi-

na. Se kuulostaa hyvältä, kun kyseessä on porukka, 
joiden työkokemus on 20–40 vuotta!

Syksyn aikana Lääkäriliiton nimeämä EML-työ-
ryhmä on työskennellyt ahkerasti. Poistuvien EML-
korvausten kompensaatio on kuitenkin monimut-
kainen asia ja työ on vielä pahasti kesken. Meidän 
edustajana on ollut sihteerimme Kirsimarja Metsä-
vainio. On suunniteltu neliportaista toimenpide-
luokitusta vaatimustason mukaan, mutta silläkään 
ei kompensaatio kohdistu täysin niille, joilta EML-
palkkiot poistuvat. Kaikki ideat ovat varmasti vie-
läkin tervetulleita. Totuus kuitenkin on, että EML-
systeemiin ei ole paluuta, vaan tästä on jatkettava 
eteenpäin.

Tällä hetkellä kuulostaa siltä, että Tupoon emme 
mene. VES-kierroksen neuvottelut ovat marras–jou-
lukuussa vasta alkamassa. Operatiivisten Päivien yh-
teydessä olevassa Alaosaston vuosikokouksessa on hy-
vä paikka vielä vaikuttaa neuvotteluihin. Keskiviik-
kona 17.11. klo 15.40 olevaan kokoukseemme on 
lupautunut mukaan Lääkäriliiton hallituksen jäsen 
Olli Meretoja, joka kertoo ajankohtaisimmat kuulu-
miset neuvottelurintamalta. Olli on myös EML-työ-
ryhmän puheenjohtaja, joten siitäkin asiasta voidaan 
keskustella. Tapaamisiin Operatiivisilla Päivillä. r
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